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Kommentar till insiderhandel 

Andreas Gidlund, som är ansvarig för fältarbeten i Igrene, har den 7–8 

augusti sålt sitt innehav om 8 671 aktier i bolaget. Andreas kommenterar 

sin försäljning med ” jag har sålt mina aktier av personliga skäl och det på-

verkar inte på något sätt mitt engagemang i Igrene då bolaget nu går in i en 

otroligt spännande fas”. 

 

Lars Svensson, tillträdande VD från 1 oktober, har privat och i eget bolag 

köpt 21 000 aktier i AB Igrene under de senaste 3 månaderna. 

 

För närvarande koncentrerar AB Igrene sin gasprospektering till området 

sydväst om Mora. Ett nytt produktionshål slutfördes i juli och detta hål 

kommer nu att produktionstestas med start i augusti. Ytterligare ett par nya 

borrningar och tillhörande produtionstester planeras för hösten.  

Borrhållet som testades i maj är i färd med att fördjupas ned mot 500 meter 

och vidare produktionstester görs här under hösten.   

Parallellt med dessa fokuserade borrningar pågår arbete med att identifiera 

bäst lämpade utvinningsmetod och vidareförädlingskoncept. 
 

För ytterligare information kontakta  

Mats Budh, verkställande direktör 

mats.budh@igrene.se 

070-650 62 26 

 

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2017 

 
 

Om Igrene 
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AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget 

och har cirka 2 500 aktieägare. 

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för  377 miljoner år sedan. Det är Europas 

största meteoritkrater. 

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har 

genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.  

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.  

Igrene har varit verksamt i 13 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom 

mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där 

förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.  

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats,  ämnar Igrene att fördjupa undersök-

ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten. 

Se www.igrene.se  
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